Agenda

Divendres, 8 de gener

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació dels Bombers de
Terrassa, encapçalada pel seu cap, Jordi Moreno, i del Banc de Sang i Teixits de la
Catalunya Central i el Vallès Occidental, representat pel doctor Ramon Salinas, que
li presentaran la segona edició de la jornada “Acompanya els bombers a donar
sang”, que tindrà lloc el dia 12 de març. L’objectiu de la iniciativa “Acompanya els
bombers a donar sang” és el de poder aconseguir majors donacions en el primer
trimestre de l’any. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14
– 16).
ALTRES ACTIVITATS
Fins al 31 de gener:
Activitats del Museu de Terrassa: Exposició: “El pessebre del Museu de Terrassa”.
El Museu de Terrassa exposa els treballs realitzats pels infants que han participat als
tallers “Per Nadal, un regal al Museu”. A l’exposició es podran veure entre altres
elements: corones per penjar felicitacions o fotografies, calendaris, o les figures d’un
pessebre molt especial elaborat amb materials reciclats. Es podrà veure al menjador
de la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29-31). La mostra es pot visitar a
de dimecres a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Diumenge, d’11 a 14 h. Dilluns,
dimarts i festius: tancat.
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Històries principesques”, a càrrec de
Sandra Rossi. Per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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